
KOM EEN RONDJE RENKUM DOEN!

EROP
UIT
IN RENKUM

GEWOON IN

RENKUM
KOM LANGS

ROUTE (+/- 10 km)

1. De Renkumse Molen
2. Start Beeldenroute “Het 

Beekdal”
3. Het Renkums Beekdal
4. Landgoed Quadenoord
5. Operation Market Garden: DZ-X
6. Papiergeschiedenis van Renkum
7. De Ommuurde Tuin

8.  en Expositie Kunst in Renkum
9. Maria van Renkum

 Veerpont – Start Route
 Wandelen

Renkum is al vanaf de 
Middeleeuwen bekend als 
bedevaartplaats. Talloze pelgrims 
vonden de weg naar Maria van 
Renkum. Maria wordt nog altijd 
bezocht omdat in de loop van de 
eeuwen gewone mensen troost en 
verhoring van hun gebeden hebben 
gevonden bij haar beeld. Sinds 1380 
is bekend dat in een houten kapel 
in de uiterwaarden bij Renkum 
wonderen zijn gebeurd, dat mensen 
daar aanwijzingen en tekens hebben 
ontvangen. Tot op de dag van 

vandaag heeft Maria van Renkum 
grote aantrekkingskracht, vanuit het 
hele land worden jaarlijks grote en 
kleine bedevaarten georganiseerd. 
Vele mensen bezoeken de Moeder 
van Toevlucht, zoals Maria hier ook 
wel genoemd wordt, en ze ervaren 
haar voorspraak. 

Bezoek ook het meditatie- en 
wandelpark Rosarium Mariae. De 
geheimen van de Rozenkrans ver-
tellen het verhaal rond Jezus en zijn 
Moeder in 20 afbeeldingen.

‘Renkum Laat Zijn Kunsten Zien’

Plaatselijke kunstenaars en organisa-
ties krijgen de mogelijkheid om hun 
werk te laten zien op deze unieke 
locatie in het hart van Renkum. 

Tijdens deze expositie laten uit-
eenlopende kunstenaars hun werk 
zien, de Stichting 14Karaats heeft 
parallel aan deze tentoonstelling 
een beeldenroute in Het Renkums 
Beekdal uitgezet met kunstwerken 
van twaalf kunstenaars, de Stichting 
Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum 

laat zien wat de papierindustrie voor 
Renkum betekent, de Renkumer 
Ostermeijer toont een collectie his-
torische fietsen en het Genootschap 
Redichem vestigt de aandacht op het 
Renkums Veer. 

“Renkum Laat Zijn Kunsten Zien” is 
geopend op di, wo, do en za van 13:00 
uur – 17:00 uur en duurt tot eind au-
gustus 2014. In de maand september 
zal de expositieruimte veranderen in 
een oorlogsmuseum in het kader van 
Renkum Airborne 70. Hierna zal een 
nieuwe expositie vertoond worden. 

Deze folder is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Renkum in samenwerking met Renkum 
Leeft. www.renkum.nl | www.renkumleeft.nl
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MARIA VAN RENKUM
Dorpsstraat 1 | www.mariavanrenkum.nl
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EXPOSITIE
Dorpsstraat 16 | www.renkumleeft.nl
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De Ommuurde Tuin ligt in de histori-
sche moestuin van koning Willem III 
op Landgoed Oranje Nassau’s Oord 
in het Renkums beekdal. Het wordt 
omsloten door een prachtige muur. 
Sinds 1999 is de tuin een lekkere 
lusthof en productief biologisch 
tuinbouwbedrijf. De passie van de 
medewerkers van de Ommuurde Tuin 
ligt bij (di)vers en smaakvol eten. Het 

draait om smaken, geuren en kleuren. 
Ieder jaar proberen ze weer andere 
oude en nieuwe soorten uit en telen 
ruim 100 verschillende groenten en 
kruiden, historische, moderne en 
wilde soorten.

De oogst wordt direct van het land 
in het winkeltje verkocht. Tuin en 
theeterras zijn tijdens openingstijden 
vrij toegankelijk. 

Openingstijden van 1 mei tot 
1 november: wo en za van 

10:00 uur tot 17:30 uur.

DE OMMUURDE TUINKortenburg, Oranje Nassau’s Oord | www.ommuurdetuin.nl
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Een grote fietsroutekaart kunt u halen 
bij de Expo/VVV, Dorpsstraat 16 (8). 

U kunt deze folder en de grote 
routekaart ook downloaden op  
www.renkumleeft.nl/folders.



De Renkumse molen is van oorsprong 
een zogeheten beltmolen uit 1858. 
Voor een betere windvang is de 
molen naderhand verhoogd tot 
stellingmolen. Tijdens de Slag om 
Arnhem in 1944 verloor de molen 
het wiekenkruis en de stelling. Tot 
2013 bleef de bakstenen molenromp 
het beeld bepalen. In dat jaar kon de 

molen weer tot compleet maalvaardi-
ge molen worden gerestaureerd. 

De Renkumse Molen is op zaterdag 
geopend van 10:00 uur tot 16:00 
uur. Onder begeleiding van één van 
de molenaars kunt u de molen aan 
de binnenkant bekijken en krijgt u 
toegang tot de stelling.

Wandel, Kijk en Beleef! Beelden-
route Het Beekdal 2014. 

Van 14 juni tot 14 september 
organiseert Stichting 14Karaats een 
Beeldenroute in Het Beekdal. Twaalf 
kunstenaars uit de regio plaatsen een 
tijdelijk kunstwerk in het gebied. Deze 
zijn speciaal voor deze Beeldenroute 
gemaakt en geïnspireerd op dit 
bijzondere gebied.

Bezoekers kunnen op eigen gele-
genheid de wandelroute over smalle 
bospaden volgen. De routekaart is 
vanaf 14 juni verkrijgbaar bij de start-
punten: Natuurinformatiecentrum 

de Beken, Natuurvriendenhuis De 
Bosbeek, Landgoed Quadenoord, 
restaurant Campman, de boekhandel 
en het VVV.

Ontmoet Kunstenaars op Locatie

Op de 13 juli, 10 augustus en 14 
september 2014 zijn de beeldend 
kunstenaars van 14Karaats tussen 
13:00 uur en 17:00 uur op locatie bij 
hun kunstwerk. 

Geocache-route & scholenproject

Wandelt u graag een geocache rou-
te: de link staat op www.14karaats.nl. 
Scholen kunnen een gratis educatief 
pakket downloaden.

Zondag 17 september 1944. De lucht 
dreunde van ontelbare vliegtuigen. 
De 1st Airlanding Brigade landde als 
eerste op de Renkumse Hei met 320 
zweefvliegtuigen.

Rond 13:30 uur kwamen de eerste 
van 145 Dakota’s in zicht boven 
Renkum op een springhoogte van 
500 voet, met 2280 parachutisten in 
de eerste lift. Doel: DZ-X. Om 13:50 
uur landden de eerste parachu-
tisten op de Renkumse Hei. Een 

perfecte dropping waarbij geen enkel 
vliegtuig verloren ging. Om 14:06 uur 
waren alle parachutisten geland. Ze 
verzamelden zich en waren klaar 
voor vertrek om 15:00 uur. Vanaf de 
zuidkant van DZ-X gingen ze op weg 
door Renkum richting de bruggen bij 
Oosterbeek en Arnhem. Operation 
Market Garden was begonnen.

Blijf even stilstaan bij dat moment. 
Voor u ziet u die Renkumse Hei.  
Dit, is DZ-X.

Landgoed Quadenoord is een parti-
culier landgoed met een oppervlakte 
van 230 ha. Het is een veelzijdig 
landgoed met diverse functies zoals 
landbouw, bosbouw, een manege en 
een natuurkampeerterrein. De eerste 
kampeerders verbleven hier al in 
1926. Ze vulden hun strozakken en 
dronken uit de beek. Het natuurkarak-
ter van dit terrein is niet veranderd. 
U kampeert nog altijd midden in de 
natuur met een maximum aan privacy. 

Het landgoed en de wijde omgeving 
zijn ruim voorzien van fiets- en 
wandelroutes. 

Op het landgoed exposeert de African 
Art Promotion in de beeldentuin circa 
200 Zimbabwaanse beelden. De tuin 
is dagelijks gratis toegankelijk.

Bij manege Quadenoord kunt u 
terecht voor een buitenrit door de 
prachtige bossen rondom het land-
goed (www.manege-quadenoord.nl). 

Iedere 3e vrijdag in september wordt deze gebeurtenis herdacht met o.a. een dropping 
van de leden van de Pathfinder Group Europe uit een Dakota uit die tijd en bezoekers uit 

heel Europa. Kijk op www.renkumleeft.nl/evenementen voor meer informatie. 

DE RENKUMSE MOLEN

Molenweg 53 | www.renkumsemolen.nl
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LANDGOED QUADENOORD

Quadenoord 2, 4, en 5 | www.quadenoord.nl
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DROPZONE DZ-X
Wijde Veldweg | www.renkumleeft.nl
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14KARAATS BEELDENROUTENieuwe Keijenbergseweg 174 | www.14karaats.nl
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RENKUMS BEEKDALNatuurinformatiecentrum De Beken | Nieuwe Keijnbergseweg 174
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De papiergeschiedenis van Renkum 
gaat terug tot de 16e eeuw. Dan 
ontstaan de eerste papiermolens  
in Renkum. De eerste papiermolen in 
het Renkums beekdal was “De Bock” 
deze  is gebouwd in 1598. 

Omdat er steeds meer molens kwa-
men, was er ook meer water nodig. 
Mensen gingen daarom zelf beken 
graven (sprengbeken). 

De beken beginnen op de Veluwe 
en eindigen bij de Rijn. Deze 

sprengbeken zijn heel belangrijk 
geweest voor de ontwikkeling van de 
papierindustrie in Renkum. 

Het stuk industriemuur langs de 
Hartenseweg is een overblijfsel van 
een oude papierfabriek. In die muur 
is een plattegrond van de waterlopen 
en beekjes in het Renkums Beekdal 
uitgeslepen. In het open gedeelte 
van de muur is een groot kunstwerk 
gemaakt wat de papierfabriek met de 
papierrollen en papier verbeeldt. 

PAPIERGESCHIEDENISHartenseweg | www.papiergeschiedenis.nl
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Staatsbosbeheer 

beheert het Beekdal. 

Het Natuurinformatiecentrum 

De Beken is open op woensdag en 

zaterdag van 13:00 uur tot 16:00 uur en 

op zondag van 11:00 uur tot 17:00 uur. 

In de zomervakantie ook op don-

derdag en vrijdag van 13:00 

uur tot 16:00 uur.

Het heuvelachtige landschap van het 
Beekdal is ontstaan in de voorlaat-
ste ijstijd, toen het landijs grote 
hoeveelheden zand en grind voor zich 
uit duwde. De beken in het beekdal 
vormen het afwateringssysteem van 
deze stuwwallen. Sinds mensenheu-
genis is dit gebied bewoond, zo valt 
af te lezen aan de grafheuvels langs 
de beken. 

De uitvinding van de watermolen, 
rond de 11e eeuw, betekende de start 
van een eeuwenlange bedrijvigheid in 
het Renkumse beekdal. 

In de Renkumse Poort komen bos, 
beekdal en de uiterwaarden van 
de Rijn samen. Het vormt een 
ecologische verbinding tussen de 
Oostvaardersplassen, Veluwe, uiter-
waarden aan de Rijn, de Gelderse 
Poort en het Duitse Reichswald. 

Landgoed De Keijenberg aan de 
westkant van Renkum bestaat uit 
bossen die zich uitstrekken over de 
heuvels, klaterende beken en mooie 
vergezichten. Ooit waren dit woeste 
gronden die toebehoorden aan de 
graven en hertogen van Gelre. 


